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Anotace (abstrakt) 

 Bakalářská práce „Návrh obchodní strategie společnosti Praginfo se zaměřením 

na marketingovou komunikaci” se zabývá analýzou teoretického základu souvisejícím s 

tvorbou obchodní strategie, popisuje společnost Praginfo a nabízí návrh nové obchodní 

strategie, která by společnosti měla zajistit rozvoj. V teoretické části práce vykládá 

klíčové pojmy spojené s podnikáním a cestovním ruchem, dále komplexně shrnuje teorii 

týkající se tvorby strategie a popisuje společnost Praginfo včetně trhů, na kterých firma 

působí a služeb, které nabízí. V rámci analýzy společnosti Praginfo práce nabízí i 

pohled na současnou marketingovou komunikaci firmy z důvodu tvorby kvalitnějšího 

návrhu marketingové komunikace v praktické části. 

 

 V praktické části autor této práce využívá souboru informací nabytých v 

teoretické části, a sestavuje tak návrh obchodní strategie, jehož součástí je návrh vize a 

mise, dále nabízí tři klíčové situační analýzy, navrhuje stanovení strategických cílů a 

strategií vedoucích k jejich dosažení. V neposlední řadě se autor práce věnuje návrhu 

tvorby marketingové komunikace včetně rebrandingu a představení návrhu nového loga, 

která by měla společnosti pomoct dosahovat při implementaci nové strategie vyšší 

efektivnosti. Pro úplnost tato práce nabízí v rámci plánu implementace i odhadovaný 

časový harmonogram a hrubý rozpočet na marketingovou komunikaci. 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 The bachelor thesis „Business strategy proposal of Praginfo company with the 

focus on marketing communication” deals with an analysis of the theoretical base 

related to the development of a business strategy, describes the Praginfo company and 

offers a proposal of a new business strategy, which should guarantee growth of the 

company. In the theoretical part the thesis explains the basic concepts associated with 

enterpreneurship and tourism, then the thesis comprehensively summarizes the theory 

connected with the creation of a business strategy and describes Praginfo company, 

including the markets it operates on and services it offers. As a part of the analysis of 

the Praginfo company, the thesis also offers a view of current marketing 

communications of the company in order to create a better proposal of marketing 

communication in the practical part.  

  

 In the practical part the author uses the set of information acquired in the 

theoretical part and builds a proposal of a business strategy, that includes the proposal 

of a vision and a mission of the company. Then the author offers three key situation 

analyses, proposes setting of strategic goals and strategies to achieve them. Last but not 

least, the author focuses on the development of a proposal of marketing communication, 

including rebranding and an introduction of a new logo, which should help the company 

achieve higher efficiency in the implementation of the new strategy. As a part of the 

implementation and for completeness, this work offers an estimated timetable and a 

gross budget for marketing communications. 
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Úvod 
Podnikání v cestovním ruchu prochází v posledních letech vývojem, na který má 

vliv několik faktorů. Jedná se především o globalizaci, digitalizaci a v neposlední řadě 

politiku Evropské unie. Tato práce tvoří ukázku tvorby obchodní strategie a současně 

rozbor společnosti Praginfo s cílem vytvořit návrh obchodní strategie se zaměřením na 

marketingovou komunikaci, která reaguje na zmíněné faktory, a kterou by firma mohla 

reálně implementovat. 

 

V teoretické části se práce zabývá charakteristikou klíčových pojmů, které s 

podnikáním v oblasti cestovního ruchu souvisí. Dále práce nabízí ucelený pohled na 

základní strukturu obchodní strategie, kterou by firmy nabízející služby v cestovním 

ruchu měly disponovat a také přibližuje význam marketingové komunikace a jejích 

částí. Teoretická část dále popisuje současnou podobu společnosti Praginfo z pohledu 

nabízených služeb, celkové struktury firmy, způsobu jejího podnikání a současného 

postavení na trhu. Popis trhů, na kterých společnost působí, a jejich specifik je také 

nedílnou součástí práce. 

 

Praktická část vychází z teoretického základu vystavěného v první části této 

práce. Od samého začátku vytváří konkrétní návrh obchodní strategie rozdělený do 

několika částí tvořených jednotlivými kapitolami. Součástí práce je návrh mise a vize, 

dále provedené situační analýzy, stanovení a formulace strategických cílů a následná 

volba strategie k jejich dosažení. Značná část práce je věnována řešení marketingové 

komunikace, která vzhledem k současnému stavu uvnitř podniku vyžadují komplexní 

zpracování. Práce si klade za cíl kromě slovního návrhu přinést i návrh vizuální v 

podobě rebrandingu, který tvoří představení návrhu nového loga firmy. Aby celkový 

návrh nepůsobil abstraktně, je v praktické části zpracovaný i návrh rozpočtu, ke kterému 

se došlo po předložení návrhů a konzultacích s vedením firmy. Další částí návrhu 

obchodní strategie je také možné časové řešení implementace vycházející z jednotlivých 

částí této práce. Smyslem celé práce je tak nabídnout firmě Praginfo návrh dalšího 

rozvoje a představení kroků k jeho dosažení, a to na základě postupů, které nabízí 

současná oborová literatura. 
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1. Teoretická část 

1.1 Vymezení základních pojmů 

1.1.1 Podnik 

Pro správné uchopení tvorby obchodního plánu je nezbytné definovat prostředí, 

ve kterém se pohybujeme. Jedná se o podnikatelské prostředí s podnikem jakožto 

centrálním subjektem zájmu. K definici podniku nám nejlépe poslouží kniha Podnikání 

malé a střední firmy autorů Jaromíra Vebera a Jitky Srpové, a to i z toho důvodu, že 

společnost Praginfo odpovídá velikostí podniku právě malé firmě. Z obecného hlediska 

jde podle autorů této publikace o subjekt, v němž dochází k přeměně zdrojů (vstupů) za 

statky (výstupy). „Obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, 

práv a jiných majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli 

k provozování podnikatelských aktivit.”1 

 

Zařazení typu podniku se odvíjí od mnoha kritérií. Jako ta nejzásadnější se 

ukazuje být jeho velikost co do počtu pracovníků: 

 

- mikropodnik: 1-9 zaměstnanců 

- malý podnik: 10-49 zaměstnanců 

- střední podnik: 50-249 zaměstnanců 

- velký podnik: 250 a více zamětnanců2 

 

Zásadní informací pro rámec této práce je, že malé a střední firmy tvoří 99,8 % 

všech podniků na území Evropské unie a zaměstnávají více než 74 miliónů lidí. 

Procentuálně toto číslo odpovídá i České republice. Podíl malých a středních podniků 

působících ve službách na celkovém počtu podniků v ČR je 99,92 %.3 

1.1.2 Podnikatel 

Vůdčí osobou, která podnik zakládá, vede a je za jeho provoz odpovědna je 

podnikatel. Ve znění obchodního zákoníku je podnikatel definován takto: „Kdo 

samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

                                                 
1 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2012, s. 15. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
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nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.”4 Mezi hlavní schopnosti 

podnikatele patří: umění nacházet nové příležitosti, stanovovat cíle, organizovat 

podnikatelské aktivity, podstupovat rizika, dlouhodobé nasazení, schopnost učit se ze 

zkušeností, sebedůvěra a další.5 

1.1.3 Podnikání 

Centrální akt, který podnikatel provádí známe jako podnikání (anglicky 

entrepreneurship). Ucelenou definici podnikání přináší publikace Založení a řízení 

nového podniku od Roberta D. Hisricha: „Podnikání - proces vytváření čehosi jiného, 

čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání 

doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a získávání výsledné 

odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení.”6 K aktu podnikání přichází 

podnikatel způsobem, který od samého začátku popisuje kniha The Theory of the Firm: 

„Podnikání je dynamický proces skládající se ze dvou fází. Nejdříve individuální 

spotřebitel rozhodne, zda se stát podnikatelem či nikoliv. Poté podnikatel učiní soubor 

ekonomických rozhodnutí nutných k založení firmy. Podnikatel se nestává majitelem, 

dokud firma není úspěšně založena.”7 

1.1.4 Cestovní ruch 

Jak bylo řečeno v úvodu, práce se věnuje firmě působící v cestovním ruchu. Je 

proto vhodné uvést jeho definici a přiblížit jeho význam. „Za cestovní ruch je 

označován pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa 

jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce.”8 Jak 

dále uvádí Jakubíková ve své publikaci Marketing v cestovním ruchu, cestovní ruch 

může být, za předpokladu, že je správně rozvíjen, zdrojem příjmu pro obec, zdrojem 

vytváření nových pracovních příležitostí, příležitostí k revitalizaci měst a obcí. Z tohoto 

pohledu je cestovní ruch současně „...prostředkem zvyšování životní úrovně, poskytuje 

                                                 
4 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník. In: . 2012, ročník 2012, Zákon 89/2012 Sb. 
5 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2012, s. 15. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6. 
6 HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: 

Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-858-6507-6. 
7 F. SPULBER, Daniel. The theory of the firm: microeconomics with endogenous 

entrepreneurs, firms, markets, and organizations. New York: Cambridge University Press, 2009, 

s. 153. ISBN 978-0-521-73660-2. 
8 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 18. ISBN 978-80-247-4209-0. 
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ekonomické a sociální příležitosti všem těm subjektům, které mají zájem jej využít ve 

svůj prospěch.”9 Důležité je zmínit, že cestovní ruch může fungovat za specifických 

podmínek, které jsou částečně odlišné od jiných oblastí podnikání. Jedná se zejména o 

mír, příznivé mezinárodní prostředí, přírodní a ekologické činitele, demografické a 

ekonomické činitele. 

1.1.5 Cestovní kanceláře a cestovní agentury 

Podniky, které zprostředkovávají služby v cestovním ruchu se nazývají cestovní 

kanceláře a cestovní agentury. Pro účely této práce je nutné je definovat a uvést rozdíl 

mezi nimi tak, jak ho chápe odborná literatura. „Cestovní kancelář je základní provozní 

jednotka cestovního ruchu, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování, organizování 

a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem.”10 Cestovní kanceláře tak lze 

chápat jako pomyslný velkoobchod, zajištující obchodní mezičlánek v podobě nákupu 

služby od poskytovatele (hotelu, dopravce, restaurace). Tuto službu či produkt pak dále 

v různé formě prodává buď koncovým zákazníkům nebo například cestovním 

agenturám. 

 

Cestovní agentury rovněž fungují na principu obchodního mezičlánku. Jsou však 

považovány za dealera cestovních kanceláří a spojují tak producenta služeb (cestovní 

kanceláře, hotely, dopravce) s koncovými zákazníky.11 

1.2 Obchodní strategie 

Tvrorba obchodní strategie je součástí strategického řízení firmy. To je 

Jakubíkovou v knize Strategický marketing označováno za: „dynamický proces tvorby a 

implementace rozvojových záměrů, které mají zasádní význam pro rozvoj firmy. 

Zahrnuje aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, 

jejími dlouhodobými cíly a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v 

němž existuje, a to prostřednictvím vymezení mise, vize, firemních cílů, růstových 

                                                 
9 Tamtéž. 
10 ORIEŠKA, Ján. Technika služeb cestovního ruchu. 4. české vydání. Praha: Idea servis, 1999, 

s. 17. ISBN 80-85970-27-9. 
11 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 18. ISBN 978-80-247-4209-0. 
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strategií a portfolia pro celou firmu.”12 Současně dodává, že jádrem strategického řízení 

je strategie. 

 

Podnikání je ze samotné podstaty strategická činnost, která tak vyžaduje 

dlouhodobý plán a vyznačuje se strategickým řízením. Úkolem podnikatele je dále dle 

slov Dagmar Jakubíkové: „...vytyčení celkových strategických cílů, formulování 

podnikatelské politiky, regulování podnikatelské politiky, regulování podnikové politiky, 

regulace zásadních změn v podnikání, určování segmentů trhu, plánování a schvalování 

finanční politiky a rozpočtu firmy, rozhodování o získání a použití hlavních fondů firmy 

a o alokaci investic, řešení strategických otázek zaměstnanosti, stanovení kritérií výběru 

řídících pracovníků a jejich výchovy...”13 

 

Strategické řízení je komplexní činností a vyžaduje tak strategické myšlení, které 

je samo o sobě specifické. Trefně ho ve své knize Firemní strategie popisují Pavol 

Košťan a Oldřich Šuleř, podle kterých myslet strategicky znamená: „perspektivně 

pohlížet na své možnosti, analyzovat všechny faktory vnějšího prostředí, variantním 

plánováním brát v úvahu permanentnost změn, pružně na ně reagovat a ovlivňovat je, 

promyšleně přeskupovat zdroje a učit se tvořivě překonávat problémy s využitím 

potenciálu všech spolupracovníků.”14 

1.2.1 Stanovení vize a mise 

Jedním ze základních a výchozích bodů strategického řízení je stanovení vize a 

mise. Ty jsou často označovány jako premise, protože stojí na samém začátku 

strategického řídícího procesu, který je tvořen následovně: vize – mise – cíle – strategie 

– taktiky15. Smyslem vize je, aby každý pochopil a přijal roli při jejím zavedení a její 

realizaci a využívání hodnot, které přináší. 

1.2.2 Vize 

Jádrem každé vize by měl být pomyslný výsledek, kterého má být dosaženo v 

zájmu zákazníka. Jakubíková vystihuje vizi takto: „Vize dává odpověď na otázku, jak 

                                                 
12 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 16. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
13 Tamtéž. 
14 KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: 

Computer Press, 2002, s. 6. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-657-8. 
15 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 16. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
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bude podnik vypadat v budoucnosti. Dobře formulovaná vize v sobě obsahuje inovační 

náboj a vytváří pozitivní pocity všech zainteresovaných pro motivaci.”16 Konkrétněji 

pak pro srovnání vizi formuluje Martina Blažková v knize Marketingové řízení a 

plánování: „Vize je jakýsi obraz o budoucnosti firmy, o tom, jak se bude firma měnit a 

zlepšovat v budoucnosti. Je to soubor specifických ideálů a priorit firmy, to, čím je 

firma zvláštní a jedinečná.”17 

 

Vize by měla být: 

1) jasně formulovaná 

2) realistická 

3) dobře komunikovatelná 

 

O tom, zda je vize skutečně realistická, se lze přesvědčit na základě porovnání 

firmou definované vize s výsledky situační analýzy (viz. další část této práce) a predikce 

vývoje prostředí – identifikací vzniklé mezery. Pokud je tato mezera příliš velká, je 

nutné vizi nově formulovat. Je-li malá, je potřeba vizi doladit.18 Stejně jako své 

podmínky, má vize i své typické základní cíle. Těmi jsou: 

 

1) vyjasnit obecný směr 

2) motivovat lidi k vykročení správným směrem 

3) rychle a účinně koordinovat úsilí lidí19 

 

Vize je primárně směřovaná dovniř organizace a cílí tak na management firmy, 

který by se s ní měl ztotožnit. Vize by z pravidla neměla být příliš dlouhá a člověk by si 

ji po přečtění měl být schopen během několika minut zapamatovat. Novodobým 

trendem je také to, že progresivní firmy své vize zveřejňují, čímž se snaží dosáhnout 

větší důveryhodnosti a prokázat oddanost ke své práci a svým produktům či službám. 

Jak dále uvádí Jakubíková: „Vize by měla odpovídat reálné situaci, schopnostem a 

                                                 
16 Tamtéž. 
17 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: 

Grada, 2007, s. 25. ISBN 978-80-247-1535-3. 
18 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 16. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
19 Tamtéž. 
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možnostem firmy. Vize spolu se situační analýzou (auditem, diagnostikou) jsou 

základními stavebními kameny procesu řízení změny ve firmě.”20 

 

Jako příklad vize uvádím cestovní kancelář Unitravel Group, která má po mnou 

provedené analýze jako jedna z velmi mála cestovních kanceláří na svých webových 

stránkách jasně stanovenou a záložkou označenou vizi: 

 

„SPOLEČNĚ K NOVÉMU POZNÁNÍ 

Pomáháme vytvářet ideální podmínky, které lidem umožňují lépe poznat sami sebe a 

vedou ke zkvalitňování vztahů v osobním i pracovním životě.”21 

1.2.3 Mise 

Mise neboli poslání firmy, se zaměřuje na současnost. Konkrétně na to, co a jak 

firma svým zakáznikům poskytuje a čím se liší od ostatních. Mise se od vize odlišuje 

tím, že „...představuje to, co firma dělá (akce), zatímco vize představuje to, co si firma 

přeje, aby se stalo jako výsledek toho, co dělá (výsledek akce). Jinými slovy, vize se dívá 

více do budoucnosti a mění se jen s výrazními změnami, např. v důsledku růstu 

společnosti, změněných podmínek v okolí, v důsledku zavádění nových výrobků či 

rozšiřování trhu... Poslání je zaměřeno spíše na přítomnost a lze ho upravovat při 

strategických změnách...”22 

 

Mise společnosti by měla reprezentovat samotný smysl existence firmy, rozsah 

působnosti a vztah k ostatním subjektům na trhu, hodnoty, které firma a její 

management vyznává, standardy a normy chování celé společnosti. Klíčové elementy, 

které by měly být brány v potaz při vytváření mise firmy jsou: 

 

1) historie firmy 

2) současná preference managementu a vlastníků 

3) faktory vnějšího prostředí 

4) zdroje firmy, které umožňují specifické vymezení poslání 

                                                 
20 Tamtéž. 
21 UNITRAVELGROUP.CZ. UNITRAVELGROUP [online]. [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.unitravelgroup.cz/o-nas 
22 KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: 

Computer Press, 2002, s. 6. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-657-8. 
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5) vymezení účelu existence firmy při využití jejích schopností23 

 

 

Současně by poslání mělo odpovídat na tyto otázky: 

 

1) Kdo jsou naši zákazníci? 

2) Jakou potřebu či přání zákazníků firma uspokojuje a co je jejím cílem? 

3) Kde působí? 

4) Jaká je „filozofie” firmy? 

5) Jaké jsou přednosti firmy a její konkurenční výhoda? 

6) Jakými produkty uspokojí firma potřeby a přání zákazníků, i ty nevyslovené? 

 

Jako příklad mise uvádím státní organizaci CzechTourism, která v rámci své 

marketingové koncepce cestovního ruchu 2013-2020 stanovila svou misi takto: 

 

„Zvedáme lidi ze židlí“ 

“Naší ambicí je kvalitní a efektivní destinační marketing, který „zvedá ze židlí“     

a vede k příjezdu návštěvníka ze zdrojové země do naší destinace.” 

Poslání – rozšířená verze 

Bourání stereotypů chápeme v pozitivním významu. Víme o negativech, která 

chceme změnit. Chceme a jsme připraveni nalézt nová řešení a novou cestu. 

Vytvářením pozitivních nových stereotypů navazujících na současné trendy (never 

ending) přispíváme k naplnění vize destinace Česká republika. 

Snažíme se i o bourání stereotypů spojených s vnímáním České republiky jako 

destinace.”24 

1.3 Situační analýzy 

Každá firma by měla znát prostředí trhu, na kterém se pohybuje a mít 

vypracovanou svou situační analýzu (případně více typů situačních analýz). Hlavním 

důvodem, proč mít zpracovné situační analýzy je, že má management firmy jasnou 

                                                 
23 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 16. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
24 Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013-2020: Interní studie. Czechtourism.cz 

[online]. Praha: Czechit.cz, 2012 [cit. 2017-03-28]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/getmedia/fa20d069-2d8b-4d19-8591-

b19083531b33/11_12_13_marketingova_strategie.pdf.aspx 
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představu o silných a slabých stránkách firmy, zná konkurenci a prostor pro další růst, 

který je předpokládaným cílem každé firmy. Jedněmi z nejefektivnějších analýz tohoto 

typu jsou: PEST analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza. 

1.3.1 PEST analýza 

Tak jako je vhodné přirozeně analyzovat samotný podnik, je velmi přínosné znát 

nejprve jeho vnější prostředí, ve kterém se pohybuje. V tomto případě mluvíme o makro 

prostředí, v němž se podniku některé faktory týkají více a některé méně. Uceleným 

typem analýzy je pro tuto potřebu takzvaná PEST analýza. Každé písmeno v jejím 

názvu reprezentuje jeden faktor: 

 

- P: politické a legislativní faktory (stabilita zahraniční a národní politické 

situace, členství země v EU, mezinárodní vztahy s konkrétní zemí) 

- E: ekonomické faktory (ekonomický růst, míra inflace, směnný kurz – chování 

národní banky) 

- S: sociální a demografické faktory (stárnutí obyvatelstva, vyšší nároky na 

životní styl, způsob trávení volného času) 

- T: technologické faktory (internet, sociální sítě, dopravní technologie) 

 

Jak ve své knize Strategická analýza uvádí její autorka Helena Sedláčková: 

„Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít 

významný dopad na podnik, a odhadovat, k jakým změnám v těchto klíčových oblastech 

může dojít.”25 Sedláčková dále upozorňuje: „Schopnost pochopit změny v prostředí je 

velmi významná, protože vnímané změny vlivů prostředí signalizují potenciální potřebu 

změn strategie. Upozorňují na příležitosti a varují před riziky. Je dokázáno, že podniky, 

které jsou vnímavější vůči svému okolí, dosahují lepších výsledků než ty, jež vnímají své 

okolí méně citlivě.”26 

 

1.3.2 Porterův model pěti sil 

Další situační analýzou spadající do vnějšího prostředí firmy je Porterův model 

pěti sil, který se však soustředí již na mikro prostředí a více se tak blíží samotné firmě. 

                                                 
25 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. Beck pro praxi. 

ISBN 8071794228. 
26 Tamtéž. 
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Jak uvádí Jakubíková: „Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné 

síly, které v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují činnost podniku.”27 Těchto 

pět sil se dělí na: 

 

1) Hrozba nových vstupů do odvětví - „hrozba nových konkurentů.” 

2) Soupeření mezi stávajícími firmami - „konkurence v branži.” 

3) Hrozba náhražek - „hrozba substitučních výrobků a služeb.” 

4) Dohadovací schopnosti kupujících - „vyjednávací schopnost odběratelů.” 

5) Dohadovací schopnosti dodavatelů - „vyjednávací schopnost dodavatelů.”28 

 

Vhodně tento model vysvětluje graf, podle kterého se tato analýza často tvoří 

(viz. příloha č. 1). Firma po vytvoření této analýzy vyhodnocuje, jak velký vliv mají 

tyto síly (faktory) na její činnost. 

1.3.3 Analýza SWOT 

SWOT analýza přináší zhodnocení silných a slabých stránek společnosti, jejích 

příležitostí a ohrožení. Jedná se o nástroj pro monitorování vnějšího a vnitřního 

marketingového prostředí.29 Při vypracování SWOT analýzy se jako první vytváří 

analýza externího prostředí – příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats). Jak uvádí 

Kotler v knize Marketing management – nacházet příležitosti, využívat je a profitovat z 

nich je uměním. Jako marketingovou příležitost Kotler označuje potřebu a zájem 

kupujícího, jenž má společnost dobré předpoklady se ziskem uspokojit.30 Jako ohrožení 

lze označit výzvy představované případným nepříznivým trendem nebo vývojem, které 

by bez reakce mohly vést k poklesům tržeb nebo zisku a mohly tak ohrozit existenci 

společnosti. 

 

Následuje analýza interního prostředí, která zkoumá silné a slabé stránky firmy. 

Tato část analýzy by měla představovat reálný pohled na současnou situaci podniku, 

jeho schopností a neschopností. Silné stránky mohou pomoct při využívání tržních 

                                                 
27 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 103. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
28 Tamtéž. 
29 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. Beck pro praxi. 

ISBN 8071794228. 
30 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 

2013, s. 82. ISBN 978-80-247-4150-5. 
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příležitostí. Slabé stránky nemusí nutně znamenat, že je třeba pracovat na jejich 

zlepšení, protože by se tak firma mohla bez většího odůvodnění vydat směrem, kterým 

jít nechce, nicméně stanovení těchto slabých stránek přináší managementu informace, se 

kterými může při plánování strategie pracovat. Při tvorbě SWOT analýzy vhodně 

poslouží přiložená tabulka (viz. příloha č.2). 

 

Mezi další analýzy vhodné pro tvorbu strategie patří portfolio matice GE. Ta 

sleduje faktory takzvané tržní atraktivity a konkurenční přednosti. Určení těchto faktorů 

umožňuje lépe určit postavení podnikatelské jednotky a podle toho tak upravit 

dosavadní strategii. Pomůckou k nalezení konkurenční výhody může dále posloužit 

matice provnávající relativní náklady a odlišnosti produktů, které se říká Analýza 

konkurenční výhody.31 Tato matice měří relativní náklady (náklady ve vztahu ke 

konkurenci) a stupeň diferenciace produktů či služeb určité firmy od konkurence.32 

1.4 Stanovení cílů a strategie 

Dalším zásadním krokem při tvorbě obchodní strategie je určení cílů, kterých má 

být v daném období dosaženo. Cíle by měly být konkrétní, pokud jde o jejich množství 

a načasování. Společnosti také současně často sledují kombinaci cílů včetně ziskovosti, 

růstu tržeb, zvýšení tržního podílu, inovací, pověsti a redukce rizika.33 Kotler uvádí, že 

cíle musí splňovat tato čtyři kritéria: 

 

1) Musí být hierarchicky seřazeny od nejdůležitějších k nejméně důležitým. 

2) Musí být kvantifikovatelné, kdykoliv je to možné (uvádět konkrétní čísla). 

3) Musí by být realistické (měly by vycházet z analýz, a ne z fantazie). 

4) Musí být konzistentní (nelze maximalizovat současně tržby i zisk).34 

 

Cíle by se také měly vyznačovat určitými znaky, které lze shrnout pod pravidlo 

SMART, které popisuje Dagmar Jakubíková v knize Marketing v cestovním ruchu: 

 

                                                 
31 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 147. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
32 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2000. Beck pro praxi. 

ISBN 8071794228. 
33 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 

2013, s. 82. ISBN 978-80-247-4150-5. 
34 Tamtéž. 
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S – Specific - specifické 

M – Measurable - měřitelné 

A – Agreed - akceptovatelné 

R – Realistic - realistické 

T – Trackable - sledovatelné35 

 

Jakubíková pak v knize Strategický marketing uvádí příklady cílů, které mohou 

být stanoveny: podíl na trhu, objem prodeje, návratnost investic, ziskovost, zvýšení 

zákaznické základny, vstup na určitý trh, zavedení nového produktu / služby na trh.36 

1.4.1 Definování strategie k dosažení cílů 

Ve chvíli, kdy si firma stanoví cíle, kterých chce dosáhnout, přichází na řadu 

formulace strategie, která určuje postup k naplnění těchto cílů. Velmi významnou roli 

hrají na poli strategického plánování Porterovy generické strategie, které při plánování 

fungují jako výchozí bod. Porterovy generické strategie se skládají ze tří přístupů. 

Prvním z nich je celkový náskok v nákladech, kterým se firma snaží docílit snížení 

výrobních a distribučních nákladů a nastavit tak cenu za své produkty či služby pod 

hladinu konkurence. Druhým přístupem je diferenciace, kterou se firmy snaží zaměřit 

na oblast, která je pro zákazníky důležitá. Toho dosahují především zvýšeným důrazem 

na kvalitu. Třetím přístupem je zaměření, ve kterém se společnost soustředí na jeden 

nebo více cílových segmentů a na jejich poli se pak snaží dosáhnout získání náskoku v 

nákladech nebo diferenciace.37 

 

Jiří Fotr v knize Tvorba strategie a strategické plánování přináší obecnou 

typologii strategií: 

 

1) Ofenzivní strategie – strategie růstové 

  a) fúze 

  b) akvizice 

2) Intenzivní strategie 

                                                 
35 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 157. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
36 Tamtéž. 
37 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 

2013, s. 83. ISBN 978-80-247-4150-5. 
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  a) penetrace trhu 

  b) rozvoj trhu 

  c) vývoj produktu 

3) Strategie diverzifikace 

  a) koncentrická diverzifikace 

  b) horizontální diverzifikace 

  c) složená diverzifikace 

4) Defenzivní strategie 

  a) společný podnik (joint venture) 

  b) omezení 

  c) prodej části firmy 

  d) likvidace 

5) Marketingové strategie 

6) Strategické aliance 

7) Národní podniky38 

 

Svou roli při definování strategie hrají také strategické aliance, které společnosti 

mohou zajistit dlouhodobý růst. Jak uvádí Kotler ve své knize Marketing Management: 

„Společnost musí hledání vhodných partnerů, kteří by doplnili její silné stránky a 

nahradili stránky slabé, věnovat chvilku přemýšlení. Dobře řízené aliance společnostem 

dovolují dosáhnout většího prodejního dopadu s nižšími náklady...”39 Strategické 

aliance se dělí do čtyř hlavních kategorií: 

 

1) Aliance výrobků nebo služeb 

2) Komunikační aliance 

3) Logistické aliance 

4) Spolupráce v oblasti cen40 

                                                 
38 FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. 

Expert (Grada). ISBN 978-802-4739-854. 
39 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 

2013, s. 85. ISBN 978-80-247-4150-5. 
40 Tamtéž. 
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1.5 Implementace strategie 

Po definování strategie přichází čas na její implementaci. Ta se realizuje nástroji 

operativního řízení, jehož náplní je určení taktických a operativních plánů, zabezpečení 

vhodných provozních faktorů, koordinace průběhu provozních procesů a řešení 

zjištěných odchylek, reporting o průběhu a výsledcích provozního procesu.41 

 

Jakmile je také strategie formulována, je třeba odhadnout náklady spojené s její 

implementací. Je tak třeba zvážit, zda se například vyplatí účast na jistém veletrhu, zda 

se vyplatí investovat do soutěže u partnerského prodejce, zda se vyplatí investovat do 

navazování vztahů s novým obchodním partnerem a tak dále.42 Při implementaci 

strategie by také společnost měla brát v potaz celou síť jejích stakeholderů (jakkoliv 

zainteresovaných osob). Zavedení nové obchodní strategie by tak mělo mít pozitivní 

dopad na zákazníky, ale i na zaměstnance, obchodní partnery a další. 

1.6 Zpětná vazba a kontrola 

Kontrolou a přinášením zpětné vazby vedení společnosti zjišťuje, zda 

dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným. „Manažerská kontrola může 

být efektivní, je-li možné stanovit měřitelné standardy pro sledované proměnné, jsou-li 

pro měření standardů k dispozici potřebné informace a mohou-li manažeři použít 

korekční akce, pokud se sledované proměnné odchylují od požadovaného stavu nebo 

standardu.”43 Jakubíková uvádí tři efektivní typy kontroly: 

 

1) Preventivní kontrola – zaměřena na zjišťování kvantitativních a kvalitativních 

odchylek zdrojů používaných organizací. 

2) Průběžná kontrola – zjišťuje, zda aktuální operace probíhají v souladu se 

stanovenými cíli. 

3) Kontrola zpětnou vazbou – zjišťuje stav konečných výsledků. Tato kontrola je 

také používána jako východisko pro rozhodnutí o snížení cen, spuštění 

kampaně, nebo zavedení nového produktu.44 

                                                 
41 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 

2013, s. 83. ISBN 978-80-247-4150-5. 
42 FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. 

Expert (Grada). ISBN 978-802-4739-854. 
43 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 42. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
44 Tamtéž. 
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1.7 Marketingová komunikace 

Neodmyslitelnou součástí obchodní strategie by měla být také marketingová 

komunikace, která společnosti při jejím vhodném využití může zajistit podporu při 

prodeji svých produktů či služeb. Jak uvádí Kotler v knize Moderní marketing: „Firmy 

musí komunikovat se svými současnými i budoucími zákazníky a to, co jim sdělují, nelze 

ponechat náhodě. Stejně jako je kvalitní komunikace důležitá pro budování a udržování 

jakéhokoli vztahu, je i klíčovým prvkem snahy společnosti navázat vztah se 

zákazníky.”45 

 

Efektivní marketingová komunikace je nákladnou záležitostí a je tak na vedení 

dané firmy, aby velmi důkladě zvážilo, které marketingové aktivity jsou pro firmu 

přínosné, a které nikoliv. Když je toto rozhodnotí učiněno, je třeba také zvážit, jaký 

rozpočet bude na marketingovou komunikaci vyčleněn a jak se tato částka rozdělí mezi 

konkrétní dílčí aktivity. Kotler dále vhodně vysvětluje základní pohled na 

marketingovou komunikaci samotnou. „Celkový marketingový komunikační mix 

společnosti, nazývaný také komunikační mix – se skládá ze specifické směsi reklamy, 

osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, 

kterou firma používá pro dosažení svých reklamních a marketingových cílů.”46 Mezi pět 

hlavních komunikačních nástrojů patří: 

 

- reklama (tisk, rádiové a televizní vysílání, plakáty, billboardy) 

- osobní prodej (prodejní prezentace, výstavy, veletrhy, pobídkové programy) 

- podpora prodeje (expozice v prodejnách, slevy, kupony) 

- public relations (PR články v médiích, akce) 

- přímý marketing (katalogy, telefonický marketing, internet)47 

 

Marketingovou komunikaci dnes také dělíme na online a offline komunikaci. Do 

offline komunikace řadíme marketingové aktivity tvořené fyzicky a mimo internet. 

Příkladem může být účast na veletrhu či předváděcí program. Do online komunikace 

řadíme aktivity tvořené na internetu jako jsou webové stránky či sociální sítě. Trendem 

                                                 
45 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 809. ISBN 

978-80-247-1545-2. 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž. 
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dnešní doby je, že se offline a online marketingová komunikace čím dál tím častěji 

prolíná, což při správném uchopení může vést k ještě vyšší efektivnosti. 

1.8 Současná podoba podniku Praginfo a nabízených služeb 

1.8.1 Základní informace 

Na základě vyložených pojmů je nyní možné popsat současnou podobu podniku 

Praginfo, kterým se tato práce bude dále zabývat. Společnost Praginfo je cestovní 

agenturou, zaměřenou na incomingovou turistiku, tedy na turistiku, při které jsou služby 

poskytovány klientům ze zahraničních zemí, kteří přijíždějí do České a Slovenské 

republiky. Firmu bychom z hlediska klasifikace zařadili mezi mikropodniky, protože v 

ní pracují celkem 4 pracovníci, z čehož dva jsou samotní jednatelé firmy. Zároveň firma 

však příležitostně spolupracuje s externisty především v oblasti provádění a ubytovacích 

služeb. Ti však nejsou součástí firmy. Je také na místě uvést, že se jedná o rodinnou 

firmu o dvou generacích, která od svého založení v roce 2000 rozšířila své pole 

působnosti o nové služby a začala působit na nových trzích.48 

1.8.2 Popis služeb, které podnik nabízí 

Firma se soustředí primárně na služby v oblasti incomingového cestovního 

ruchu. Mezi konkrétní nabízené služby patří: 

 

- zajišťování ubytování - ve smluvních hotelích 

- průvodcovské služby - kvalifikované prohlídky města 

- zajišťování dopravních služeb - u smluvních partnerů 

- organizace lázeňských pobytů - včetně dopravy a doplňkového programu 

- komplexní organizace dovolených a poznávacích pobytů 

- projížďky lodí - u smluvních partnerů 

- vytváření programu takzvaně na míru - podle přání klienta 

- prodej lístků na kulturní akce49 

 

                                                 
48 Hloubkové rozhovory s vedením společnosti. 
49 Praginfo.cz. Praginfo.cz [online]. Praha [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 

http://www.praginfo.cz/services.php?l=cs 
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1.8.3 Popis současné obchodní strategie, klientů a trhů 

Současně uplatňovanou strategii je v obecném smyslu možné označit podle 

Porterových generických strategií za strategii zaměření. Firma se totiž zaměřuje na 

určitý segment zákazníků v určitém geografickém prostředí a dále uplatňuje 

diferenciaci, které dosahuje vysokou kvalitou nabízených služeb. Obchodními partnery 

společnosti jsou z 90 % zahraniční cestovní kanceláře a agentury, které organizují 

zájezdy především do České republiky a na Slovensko. Nejčastější destinací je Praha. 

Tito obchodní partneři jsou především klienty společnosti Praginfo, protože pro ně 

agentura zajišťuje služby uvedené výše. Součástí strategie je tak především navazování 

dlouhodobé spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi a agenturami a 

zajišťování co největšího množství nabízených služeb. Koncovými klienty jsou pak 

klienti těchto zahraničních cestovních kanceláří, u kterých si tito lidé zájezd či cestu 

zakoupí. V menší míře (10 %) jsou klienty firmy Praginfo i samotní koncoví klienti, 

tedy lidé, kteří si služby objednají přímo u agentury. Z těchto 10 % jsou 7 % skupiny o 

30 lidech a více, a pouze 3 % tvoří skupiny pod 5 lidí nebo jednotlivci.50 

 

Je tak nutné uvést, že firma tedy působí z největší části v mezifiremní oblasti na 

trhu B2B. B2B (business-to-business) prostředí se od toho spotřebního (B2C) liší svou 

strukturou. Jak v knize Marketingová komunikace uvádí Patrick De Pelsmacker: 

„Struktura podnikového trhu je více oligopolistická (pouze několik nabízejících) a 

oligopsonická (pouze několik kupujících). Znamená to, že marketéři znají lépe své 

zákazníky a mohou k nim přistupovat individuálně.”51 Aspekt individuality přináší své 

výhody, protože firma dokáže lépe identifikovat své zákazníky a připravovat tak 

konkrétnější obchodní sdělení. 

 

Zahraniční trhy, na kterých společnost prodává své služby, jsou z hlediska 

geografického zaměření Německo – konkrétně oblasti Severní Porýní – Vestfálsko, 

Bavorsko, Sasko a Berlín. Rakousko – konkrétně oblasti Horní Rakousy, Dolní Rakousy 

Štýrsko a Švýcarsko. Největší podíl klientů tvoří Rakousko (60 %), poté Německo (30 

%) a nejmenší podíl tvoří Švýcarsko (5 %), Lucembursko (1 %), Belgie (2 %), 

Španělsko (1 %), Rumunsko (1 %). Jedná se tedy především o německy mluvící země a 

                                                 
50 Hloubkové rozhovory s vedením společnosti. 
51 DE PELSMACKER, Patrick, Maggie GEUENS a Joeri VAN DEN BERGH. Marketingová 

komunikace. Praha: Grada, 2003, s. 523. Expert (Grada). ISBN 80-247-0254-1. 
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němčina je tak nejpoužívanějším jazykem, ve kterém agentura funguje. Druhým 

nejpoužívanějším jazykem je pak angličtina, jakožto mezinárodní jazyk, kterým na 

průměrné úrovni hovoří většina evropských zemí.52 

1.8.4 Stávající marketingová komunikace a PR 

Současná podoba marketingové komunikace a PR je tvořena aktivitami v online 

i offline prostředí. Firma dlouhodobě prosazuje především offline marketingovou 

komunikaci založenou na face to face marketingu, který se odehrává například na 

veletrzích, prezentacích a dalších akcích především v zahraničí (konkrétně v zemích 

uvedených výše). Jedná se z větší části o veletrhy a prezentace organizované 

obchodními partnery a klienty agentury (cestovními kancelářemi a agenturami) v 

zahraničí. Tyto veletrhy navštěvují především koncoví zákazníci, kteří mají zájem o 

zakoupení zájezdů, které daná zahraniční kancelář nabízí.53 

 

Co se týče online marketingové komunikace a PR, společnost provozuje webové 

stránky dostupné na adresách www.praginfo.cz a www.praginfo.eu. Webové stránky 

vznikly v roce 2003 a obnoveny byly novým obsahem a designem v roce 2012. Z 

objektivního pohledu odpovídají požadavkům a představám klientů firmy a svou 

strukturou splňují svůj účel. Problematický je však obsah, který není aktualizovaný, je 

nepřehledný a obsahuje příliš mnoho textu, takže se v něm návštěvník může jednoduše 

ztratit. Viz. náhled webové stránky (příloha č. 3). 

 

Společnost má dále založené profily na sociálních sítích Facebook, Instagram, 

Twitter, Linkedin a má svůj kanál na Youtube. Níže uvádím současný stav účtů a 

komunikace na těchto sociálních sítích. Firma nemá pro komunikaci na sociálních sítích 

v tuhle chvíli stanovenou strategii, a tudíž na žádné z nich neběží žádná kampaň. 

 

Facebook je jedinou sociální sítí, kde probíhá pravidelná aktivita. Jsou zde 

sdíleny fotografie a videa z organizovaných zájezdů po České Republice, Slovensku, a 

především Praze s komentářem týkajícím se místa, kde akce probíhá a kde se tak 

skupina nachází. Facebookovou stránku však dosud označilo jako ”To se mi líbí” pouze 

                                                 
52 Hloubkové rozhovory s vedením společnosti. 
53 Tamtéž. 
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117 lidí.54 Náhled Facebookové stránky viz. příloha č. 4 a 5. Na Instagramu firma není 

příliš aktivní, a kromě vytvořeného a popsaného profilu a 8 příspěvků (poslední ze 

začátku roku 2016) nevytváří žádný obsah. Účet sleduje 21 uživatelů.55 Náhled 

Instagramového profilu viz.  příloha č. 6. Twitterový profil společnosti je také 

založený a popsaný, sleduje ho však pouze 8 lidí a dosud bylo publikovány 4 

příspěvky.56 Náhled Twitterového profilu viz. příloha č. 7. Linkedin profil má 

společnost pouze založený a popsaný. Sledují ho 3 uživatelé a zatím zde nebyl 

publikován žádný obsah.57 Náhled profilu na LinkedIn viz. příloha č. 8. Youtube kanál 

je poslední online platformou, na které společnost působí. Nachází se zde jedno 

prezentační video s počtem 89 zhlédnutí.58 Náhled Youtubového kanálu viz. příloha č. 

9. 

1.8.5 Logo a branding 

Současné logo firmy Praginfo je prvním oficiálním logem firmy, které 

společnost používá od roku 2007. Logo je tvořeno názvem firmy ve spodní části a 

siluetou Pražského hradu a Hradčan v části horní. Název firmy je v logu oddělen na 

PRAG a INFO menší mezerou a je tvořen tmavě-modrou a červenou barvou. Silueta 

Pražského hradu a Hradčan je pak stejná tmavě-modrá s červeným obrysem. Logo je 

samo o sobě vytvořeno v nízkém rozlišení a obsahuje mnoho nerovností. 

                                                 
54 Facebook.com/praginfo. Facebook.com [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/praginfo/ 
55 Instagram.com/praginfo_reiseagentur/. Instagram.com [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné 

z: https://www.instagram.com/praginfo_reiseagentur/ 
56 Twitter.com/Praginfo. Twitter.com [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 

https://twitter.com/Praginfo 
57 Linkedin.com/company/praginfo-s-r-o-. Linkedin.com [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné 

z: https://www.linkedin.com/company/praginfo-s-r-o- 
58 Youtube.com. Youtube.com [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCd1Q2M-Iy2gR2zoRmEG2FbA 
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Stávající logo neodpovídá moderním trendům, kdy je kladen důraz na 

jednoduchost a zapamatovatelnost. Jak v knize Design loga uvádí její autor Matthew 

Healey: „S příchodem modernismu se loga zjednodušila a zminimalizovala, a někdy 

dokonce omezila pouze na prosté iniciály nebo jméno bez jakýchkoli vizuálních 

prvků.”59 Takový razantní krok však musí být spojen s velkou globální kampaní a 

dovolit si ho mohou udělat jen velké mezinárodní firmy. Healey tak dodává, že 

nejběžnější podobou zůstává i nadále tradiční řešení ve formě symbolu s textovou 

značkou.60 V praktické části se tato práce zabývá i návrhem nového moderního loga a 

celkovému brandingu společnosti. 

 

2. Praktická část 

2.1 Stanovení vize a mise 

Společnost Praginfo v současnosti nemá jasně stanovenou vizi a misi, které, jak 

je popsáno v teoretické části, tvoří základní stavební kámen při tvorbě obchodní 

strategie. Návrh vize i mise tak vychází z pravidel pro jejich tvorbu a analýzy 

současného fungování firmy v teoretické části této práce. 

2.1.1 Vize 

„Naše organizační schopnosti a perfektní znalost České republiky jako turistické 

destinace z nás dělají ty nejlepší odborníky v oboru incomingové turistiky. Naším cílem, 

který se nám dlouhodobě daří naplňovat, je poskytnout našim klientům vždy a za každou 

cenu kompletní servis a nezapomenutelný zážitek při jejich návštěvě České republiky a 

Slovenska.” 

2.1.2 Mise 

„Děláme vše pro to, aby naši klienti v našich službách nacházeli uspokojení a 

chtěli se vracet. Zakládáme si na osobním přístupu a přátelském kontaktu jak s 

obchodními partnery, tak s koncovými klienty. Naší předností jsou výborné organizační 

schopnosti, individuální přístup a perfektní znalost reálií, které nám umožňují klientům 

přinášet přidanou hodnotu, díky které je pro ně návštěva České republiky a Slovenska 

nezapomenutelným zážitkem.” 

                                                 
59 HEALEY, Matthew. Design loga: analýza úspěchu 300 mezinárodních značek. Brno: 

Computer Press, 2011, s. 7. ISBN 9788025136089. 
60 Tamtéž. 



   

 

23 

  

2.2 Situační analýzy 

Při vypracování situačních analýz vycházím z postupu specifikovaném v 

teoretické části. Nejdříve je tedy třeba vyhodnotit vnější prostředí firmy z makro 

pohledu. Proto je prvním krokem PEST analýza zaměřená na prostředí České republiky, 

v jejímž prostředí společnost Praginfo působí nejvíce. Faktory vycházející z této 

analýzy se tak společnosti obchodně týkají. Některé však více a některé méně, nebo 

vůbec. Proto jsou součástí analýzy pouze klíčová písmena P, E a T. 

2.2.1 PEST analýza 

- P: politické a legislativní faktory - národní politická situace je poměrně 

stabilní; prezident země a vláda aktuálně upřednostňují mezinárodní 

spolupráci s východními zeměmi jako je Čína; spolupráci se západními 

zeměmi v rámci Evropy prosazuje aktivněji opozice; Česká republika je 

aktuálně členskou zemí Evropské unie a NATO - ačkoliv pouze 34 % 

občanů ČR aktuálně považuje členství země v EU za dobrou věc61 

- E: ekonomické faktory - Česká republika zažívá ekonomický růst -  hrubý 

domácí produkt vzrostl ve 4. čtvrtletí 2016 o 1,9 %62; míra inflace je k datu 

10.4.2017 1,2 % (jedná se o míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní 

změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 

12 předchozích měsíců)63; aktuální směnný kurz vůči eurové měně činí 

26,695 za 1 Euro k datu 12.4.201764; Česká národní banka dále začátkem 

dubna 2017 ukončila intervence, což vede k očekávání, že koruna bude 

vůči euru posilovat 

- S:   sociální a demografické faktory - irelevantní pro účel obchodní strategie 

- T: technologické faktory – připojení k internetu je v porovnání s dalšími 

zeměmi EU dobře dostupné; v roce 2016 internet pravidelně využívalo 77 

                                                 
61 Průzkum veřejného mínění: pohled Čechů na EU. Niedermayer.cz [online]. 2016 [cit. 2017-

04-12]. Dostupné z: http://www.niedermayer.cz/o-eu-a-cr-v-ni/articles/pruzkum-verejneho-

mineni-pohled-cechu-na-eu 
62 HDP, národní účty. Český statistický úřad [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-04-12]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_narodni_ucty 
63 Inflace, spotřebitelské ceny: Míra inflace. Český statistický úřad [online]. Praha, 2017 [cit. 

2017-04-12]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny 
64 Kurzy devizového trhu. Česká národní banka [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-04-12]. 

Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp 
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%, čímž ČR mírně překročilo průměr v rámci Evropské unie; v roce 2016 

používalo 54 % uživatelů internetu mobilní data - v tomto ohledu je však 

ČR pod průměrem EU, který tvoří 65 %; sociální sítě v rámci využívání 

internetu používá více než polovina uživatelů65 

2.2.2 Porterův model pěti sil 

Vytvořením Porterova modelu pěti sil se přesouváme od analýzy vnějšího makro 

prostředí k analýze vnějšího mikro prostředí. Protože se nacházíme v oblasti služeb, 

která je v tomto případě specifická svým business to business charakterem, je tento 

model sestaven odpovídajícím způsobem tak, aby efektivně analyzoval cílové prostředí. 

 

1) Hrozba nových vstupů do odvětví - hrozba nových konkurentů. 

Počet přijíždějících zahraničních turistů do České republiky (především do 

Prahy) ve sledovaném období roku 2016 vzrostl o 6,7 %. Na trhu tak vzniká 

prostor pro vstup nových incomingových cestovních agentur a kanceláří 

zaměřujících se na provádění, ubytování a další služby. Počet turistů 

přijíždějících z Německa vzrostl ve zmiňovaném období o 6,4 %. Počet turistů 

přijíždějících z Polska pak vzrostl o 12,1 %. Počet ruských turistů klesl o 15 %, 

na což může mít vliv aktuální ekonomické situace v zemi. V roce 2016 také 

pokračoval trend příjezdu turistů z asijských zemí jako je Čína a Jižní Korea.66 

Na tuto klientelu se však společnost Praginfo nezaměřuje a hrozba vstupu 

nových konkurentů tak v tomto ohledu není příliš relevantní. 

 

2) Soupeření mezi stávajícími firmami - konkurence v branži. 

Konkurenční boj o klienty mezi sebou svádějí velké tour-operátorské firmy i 

menší cestovní agentury a kanceláře. Tour-operátoři mají často lepší vyjednávací 

možnosti s hotely, ale služby týkající se programu příliš kvalitní nejsou. Menší 

agentury oproti nim mohou nabídnout větší odbornost, profesionalitu a osobní 

přístup. Ke konkurenčnímu boji dochází mezi zavedenými firmami (menšími i 

většími) především na poli ubytování. V první řadě pražské hotely jsou často 

                                                 
65 Informační společnost v číslech - 2014-2016. Český statistický úřad [online]. Praha, 2017 

[cit. 2017-04-12]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-

2014-2016 
66 Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2016: Návštěvnost se v roce 2016 opět zvýšila. Czso.cz [online]. 

Praha, 2017 [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-

ctvrtleti-2016_ 
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zaplněné a poptávka po kvalitním ubytování tak výrazně převyšuje nabídku. 

Dochází tak ke konkurenčnímu boji, kdy záleží na obchodních vztazích mezi 

danou cestovní agenturou a zprostředkovatelem ubytování (hotelem, 

penzionem), zda požadovaný počet pokojů v daném termínu získá, nebo ne. V 

oblasti služeb jako je provádění a příprava programů už konkurenční boj není tak 

silný, protože si tyto služby koncoví klienti většinou objedávají u dané firmy 

současně s celým zájezdem. Mezi hlavní konkurenty firmy Praginfo patří 

například IncoCzech Travel, Wolf Travel a Prague Incoming.67 

 

3) Hrozba náhražek - hrozba substitučních výrobků a služeb. 

Hrozba substitučních služeb je tvořena především rostoucím významem 

takzvané sdílené ekonomiky. Služby jako Airbnb mění tradiční způsoby 

cestování a bydlení v místě pobytu. Substitučními službami je v oblasti 

zprostředkování ubytování například také portál Booking.com, nebo 

Trivago.com. Ty jsou substituční hrozbou především svou dostupností na 

internetu, možností srovnávání a slevovými akcemi, které pořádají. Také mají 

tyto firmy k dispozici data o vyhledávání daných uživatelů a mohou na ně tak 

dále cílit svou komunikaci takzvaným remarketingem. Substitučními službami v 

oblasti poskytovaní prováděcích a dalších služeb jsou například nově vznikající 

sociální sítě a weby jako Vayable.com či Citysonder.com, ale i další firmy 

poskytující programové služby jako Tourbylocals.com, Neweuropetours.com, 

Goodpraguetours.eu, Whiteumbrellatours.com a další.68 

 

4) Dohadovací schopnosti kupujících - vyjednávací schopnost odběratelů. 

Při analýze dohadovací síly kupujících docházíme v hloubkovém rozhovoru k 

charakterizování této schopnosti odběratelů jako obchodně-partnerskou 

zálěžitost. Odběratelé služeb jsou, jak je již uvedeno výše, zahraniční cestovní 

kanceláře, se kterými společnost Praginfo jedná osobně prostřednictvím 

jednatelů obou stran a pomocí telefonní a e-mailové komunikace. Vyjednávací 

schopnost odběratelů je tak v tomto ohledu vysoká.69 

 

                                                 
67 Hloubkové rozhovory s vedením společnosti. 
68 Tamtéž. 
69 Tamtéž. 
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5) Dohadovací schopnosti dodavatelů - vyjednávací schopnost dodavatelů. 

Dodavatele společnosti Praginfo je nutné chápat jako smluvní hotely, restaurace, 

dopravní společnosti, provozovatele kulturních destinací a akcí a další firmy, 

které zprostředkovávají služby v oblasti cestovního ruchu. Vyjednávací 

schopnost dodavatelů se tak odvíjí od konkrétního nastavení spolupráce a od její 

intenzity. Dodavatelé ubytování (hotely, botely, penziony a další) jsou v pozici, 

kdy se snaží zajistit maximální zaplněnost, které se snaží dosahovat intenzivní 

spoluprací s cestovními agenturami, které mohou jejich kapacity plnit pravidelně 

a přináší jim tak zvýhodnění především v oblasti cen. V posledních 2 letech jsou 

však ubytovací kapacity ve většině pražských hotelích často obsazené, čímž 

automaticky vzrůstá vyjednávací schopnost těchto subjektů.  Na trhu dopravních 

služeb je konkurence poměrně vysoká a stále roste. Mezi významné hráče na 

tomto trhu lze zařadit například: BusLine a.s., Data Autotrans nebo Livia. 

Konkurence na tomto trhu tak naopak snižuje vyjednávací schopnost těchto 

dodavatelů a zároveň tlačí cenovou hladinu nabízených služeb směrem dolů.70 

2.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je specifická svou komplexností a je proto tvořena jako 

závěrečná situační analýza poté, co se provedou další, které jsou konkrétněji zaměřené. 

Systém, kterým analýza funguje, jsem již vysvětlil v teoretické části. Nyní přistoupím k 

jejímu vytvoření, a to specificky podle vzoru Dagmar Jakubíkové v knize Marketing v 

cestovním ruchu: „Tvůrci plánu nejprve shromáždí výroky (faktory) o S, W, O, T, které 

jsou uspořádány do SWOT tabulky. V řádcích jsou silné a slabé stránky (S, W), ve 

sloupcích příležitosti a hrozby (O, T)...”71 Jakubíková dále uvádí, že v druhé fázi SWOT 

analýzy se hledají významné kombinace uvedených faktorů. Za důležité jsou 

považovány kombinace S-O nebo W-O. První kombinace umožňuje pomocí silných 

stránek využít příležitostí ke svému prospěchu. Druhá kombinace naopak toto využití 

znemožňuje. Kombinace W-T je považována za potenciálně nebezpečnou, protože při 

naplnění budoucí hrozby (T) přivodí vlatní slabost (W).72 „Princip SWOT analýzy je 

právě v hledání souvislostí, synergií a rizik. Opatření mohou být formulována tak, aby 

                                                 
70 Tamtéž. 
71 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 98. ISBN 978-80-247-4209-0. 
72 Tamtéž. 
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plánující organizace posílila a umožnila jí využívat rozvojové příležitosti nebo čelit 

možným hrozbám.”73 

 

 

Silné stránky (S-Strengths) 

- dlouhá tradice firmy 

- perfektní znalost prostředí cestovního ruchu v 

České republice a na Slovensku 

- rozsáhlá síť národních i mezinárodních 

kontaktů 

- perfektní jazykové znalosti pracovníků 

(německý a anglický jazyk) 

- detailní znalost reálií 

- osobní přístup k obchodním partnerům i 

koncovým klientům 

 

Slabé stránky (W-Weaknesses) 

- malý počet interních pracovníků firmy 

- nízká úroveň brand awareness (znalost firmy) 

- nedostatečná marketingová aktivita 

- nízký rozpočet na marketing 

- častá delegace služeb na třetí strany 

(autobusová doprava, výbava na provádění – 

sluchátka, ad.) 

 

 

Příležitosti (O-Opportunities) 

- expandování na nové trhy (Velká Británie, 

Maďarsko, Polsko, Rusko, Španělsko, Itálie, 

Francie a další) 

- zvýšení počtu akcí se stávajícími klienty 

- rozšíření nabízených služeb (dopravní služby) 

 

 

Hrozby (T-Threats) 

- možné snížení zájmu o cestování v Evropě v 

návaznosti na teroristické útoky 

- zvýšení významu sdílené ekonomiky 

- zvýšení online služeb poskytovaných v menší 

míře zdarma 

 

 

2.3 Stanovení a formulace cílů 

Při stanovení strategických a marketingových cílů firmy Praginfo se řídím 

zavedenými principy. Jak uvádí Jakubíková: „Při rozhodování o cílech je třeba vždy 

odpovědět na tři základní otázky: Co? Proč? Jak? Z odpovědí na tyto otázky vyplývá 

formulace tzv. primárního cíle podnikání. Mimo primární cíl je nutno stanovit celý 

                                                 
73 Tamtéž. 
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svazek cílů, který je dále rozpracován do cílů dílčích. Cíle podniku tvoří soustavu, která 

má podobu určité hierarchické pyramidy.”74 

 

Primární cíl společnosti Praginfo stanovený na základě nově vytvořené vize a 

mise: 

„Vhodně spolupracovat se zahraničními obchodními partnery a zajišťovat 

koncovým klientům při návštěvě České republiky a Slovenska ty nejlepší služby v oblasti 

průvodcování, ubytování, dopravy a dalšího doplňkového programu.” 

 

Dalším krokem je nyní stanovení strategických cílů dílčího charakteru, které 

jsou buď dlouhododobé nebo krátkodobé a jsou tak časově omezené svým naplněním. 

 

1) Zvýšit počet zájezdů organizovaných stávajícími obchodními partnery z   

Německa, Rakouska a Švýcarska o 25 % do roku 2020. 

2) Navýšit počet externích spolupracovníků (především průvodců ovládajících 

jazyky španělština, francouzština, italština, ruština, holandština, polština, 

maďarština) o 7 lidí do roku 2021. 

3) Vstoupit na nové trhy a navázat spolupráci s místními potenciálními 

obchodními partnery. Trh Velké Británie do roku 2020; polský a maďarský 

trh do roku 2021; nizozemský a belgický trh do roku 2022; španělský trh do 

roku 2022; italský trh do roku 2023; francouzský trh do roku 2024; ruský trh 

do roku 2025 (v návaznosti na ekonomický stav země). 

4) Vytvořit portfolio smluvních hotelů v klíčových turistických destinacích. ČR: 

Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Olomouc, Brno, 

Plzeň, Pec pod Sněžkou. SR: Bratislava, Vysoké Tatry, Nízké Tatry. 

Standardně hotely se třemi až čtyřmi hvězdami. V případě frekventovaných 

destinací jako je například Praha mít k dispozici smluvní hotely se dvěmi, 

třemi, čtyřmi i pěti hvězdami. Do roku 2020. 

5) Zakoupit autobus pro 50+1 osob a mikrobus pro 15+1 osob, sloužící k 

přepravě koncových klientů na území ČR a Slovenska – eliminování 

dodavatelů v oblasti dopravy. Do roku 2025. 

6) Navýšit marketingový rozpočet o 30 % do roku 2019. 

                                                 
74 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 87. ISBN 978-80-247-4209-0. 
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2.3.1 Marketingové cíle 

Po stanovení strategických podnikových cílů je na čase stanovit marketingové 

cíle, které jsou od těch podnikových odvozeny a pomáhají je naplňovat. Jakubíková v 

knize Marketing v cestovním ruchu uvádí: „Marketingové cíle představují konkrétní 

marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují k produktům a trhům a o nichž 

firma předpokládá, že budou splněny během určitého časového období.”75 

 

1) Provést rebranding firmy a představit nové logo – do 31.1.2019. 

2) Přestavět webové stránky firmy a změnit jejich obsah – zjednodušit navigaci, 

aktualizovat design stránek, v jednotlivých rubrikách uvádět především 

základní informace (méně textu, více obrázků), přeložit webové stránky také 

do anglického, španělského, francouzského, italského, maďarského, polského, 

ruského a holandského jazyka – do roku 2019. 

3) Vytvořit mobilní verzi webových stránek – do roku 2019. 

4) Začít uplatňovat novou strategii marketingové komunikace (viz. níže) - do 

roku 2019. 

2.4 Volba strategie 

Volba vhodného typu strategie je zásadním krokem k práci na dosažení 

vytyčených cílů. Jak jsem uvedl v teoretické části práce, existuje několik strategických 

přístupů. Z hlediska Porterových generických strategií bych doporučil volbu tzv. 

přístupu diferenciace. Důvodem k této volbě je, že v oblasti incomingového cestovního 

ruchu a v sektoru B2B si klienti váží především osobního přístupu a zajištění perfektní a 

bezchybné organizace jejich akce. Proto se diferenciací lze, jak uvádí Kotler, zaměřit na 

kvalitu daných služeb. Z pohledu obecné typologie strategií podle Fotra, kterou také 

uvádím v teoretické části, přichází v úvahu intenzivní strategie a strategie diverzifikace. 

Obě by v případě přizpůsobení potřebám podniku měly vést k naplnění stanovených 

cílů. 

 

                                                 
75 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 100. ISBN 978-80-247-4209-0. 
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Volbě strategie pro naplnění vytyčených strategických cílů se ještě více 

přiblížíme Ansoffovou maticí níže, která se zaměřuje na trh, a kterou ve své publikaci 

uvádí Dagmar Jakubíková.76 

 

Strategie proniknutí na trh (tržní penetrace) obsahuje využití tržního 

potenciálu danou službou na stávajících trzích. Spočívá především v zesílení 

marketingového úsilí: 

- zvýšení využívání služeb u stávajících obchodních partnerů a klientů 

- získávání obchodních partnerů a klientů, kteří dosud využívali služeb 

konkurence 

-    získání obchodních partnerů a klientů, kteří dosud produkt nevyužívali77 

Tato strategie je vhodná pro splění prvního stanoveného cíle v kapitole 

Stanovení a formulace cílů. 

 

Strategie rozvoje trhu se zaměřuje na nalezení jednoho nebo více nových trhů 

pro současné služby prostřednictvím: 

- získání dalších trhů pomocí např. mezinárodního rozšíření 

- zíkání nových tržních segmentů např. pomocí speciálního provedení služeb s 

určením pro konkrétní cílové skupiny78 

Tato strategie je vhodná pro splnění třetího stanoveného cíle v kapitole 

Stanovení a formulace cílů. 

 

Závěrečnou strategií, kterou lze doporučit k naplnění vybraných stanovených 

cílů je strategie diverzifikace, která se stejně jako strategie rozvoje trhu zaměřuje na 

nové trhy. Rozlišují se tři formy diverzifikace: 

                                                 
76 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013, s. 173. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 
77 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 104. ISBN 978-80-247-4209-0. 
78 Tamtéž. 

Produkty ↓ Trhy → Stávající Nové 

Stávající  Tržní penetrace Rozvoj trhu 
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1. horizontální diverzifikace – vychází z rozšíření stávající produkce služeb 

o služby, které s nimi věcně souvisejí 

2. vertikální diverzifikace – místo nákupu jednotlivých komponentů služeb 

můžeme tyto služby připravit sami, nebo můžeme sami služby prodávat a 

nedodávat je zákazníkům přes mezičlánky 

3. Laterální (soustředěná) diverzifikace – zcela nové služby, které nemají 

ekonomický vztah k dosavadní produkci služeb79 

Tato strategie je vhodná pro splěnění prvního, třetího a pátého stanoveného cíle 

v kapitole Stanovení a formulace cílů. 

2.4.1 Strategické aliance 

V cestovním ruchu hrají strategické aliance klíčovou roli. Čím lépe jsou tyto 

aliance nastaveny, tím ekonomicky přínosnější je pro firmu samotné podnikání. Jak je 

uvedeno v teoretické části, Kotler dělí strategické aliance do čtyř kategorií. Pro účely 

firmy Praginfo jsou zásadní první první a čtvrtá kategorie. 

 

Aliance výrobků nebo služeb je první kategorie, kterou Kotler jmenuje. Popisuje 

ji jako situaci, kde jedna společnost prodá druhé licenci na svůj produkt či službu, nebo 

situaci, kdy dvě společnosti uvádějí společně na trh vzájemně komplementární či zcela 

nové produkty nebo služby.80 V našem případě je návrh vytvoření těchto aliancí 

následující: Společnost Praginfo využije svou znalost místního prostředí k vytvoření 

nového programu zájezdu do České republiky. Na tvorbě tohoto nového produktu – 

služby bude spolupracovat s vybraným obchodním partnerem (cestovní kanceláří), který 

působí na jednom z cílových trhů. Tento obchodní partner poté produkt nabídne ve své 

nabídce – na webových stránkách a v katalogu jakou svůj zájezd. Ze strany obchodního 

partnera se tak bude jednat o práci na získání koncových klientů, zajištění platebních 

transakcí mezi koncovým klientem, jím a firmou Praginfo. Společnost Praginfo 

následně zajistí přípravu související s programem včetně ubytování, stravování, 

průvodcovských služeb a dalšího doplňkového programu.  

 

Druhou variantou strategické aliance je Kotlerem uváděná čtvrtá kategorie s 

názvem Spolupráce v oblasti cen, kterou popisuje následovně: „Minimálně dvě 

                                                 
79 Tamtéž. 
80 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 

2013, s. 84. ISBN 978-80-247-4150-5. 
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společnosti uzavřou zvláštní spolupráci v oblasti cen. Hotely a půjčovny aut si vzájemně 

nabízí slevy z cen.”81 Návrh fungování těchto aliancí je následující: Společnost Praginfo 

uzavře strategická partnerství s poskytovateli ubytování – hotely, penziony, hostely, 

botely na území České a Slovenské republiky. Intenzivní spolupráce, která těmto 

vybraným zařízením zajistí pravidelnou vyšší obsazenost bude kvalitnější, když tyto 

zařízení se společností Praginfo uzavřou v rámci spolupráce také spolupráci v oblasti 

cen, které by měly být nastaveny s fixní slevou. Takto nastavená spolupráce umožní 

vytvoření dostupnějších programů, které si následně naleznou více klientů, což v 

konečném důsledku ubytovacím zařízením přinese kýženou obsazenost. 

3. Návrh marketingové komunikace 
Aby mohlo dojít k efektivnímu naplnění podnikové strategie, je přínosné, aby 

firma marketingově komunikovala. Jak uvádí Jakubíková: „Cílem marketingové 

komunikace je především informovat, přesvědčovat a připomínat – navazovat vztah se 

zákazníkem.”82 V našem případě jsou, jak jsem již uvedl, zákazníky obchodní partneři 

firmy. Ti tedy tvoří cílovou skupinu, na které bude marketingová komunikace 

směřována. Marketingovou komunikaci cílenou na koncové klienty vytvářejí poté právě 

klienti neboli obchodní partneři společnosti Praginfo, která jim v případě zájmu může 

zprostředkovat asistenci při přípravě marketingové komunikace či dodat potřebné 

materiály spojené s marketingovou komunikací zájezdů a dalších služeb do České a 

Slovenské republiky. 

 

Na úvod tedy uvádím konkrétní vymezení cílové skupiny: 

„Jednatelé a manažeři cestovních kanceláří v Rakousku, Německu, Švýcarsku, 

Velké Británii, Maďarsku, Polsku, Belgii, Holandsku, Španělsku, Itálii, Rusku a Francii. 

Společnosti, které do České a Slovenské republiky již zájezdy organizují, nebo zatím 

ne.” 

 

Vzhledem k vymezené cílové skupině navrhuji BTL komunikaci (below the 

line). Jedná se o podlinkovou komunikaci zaměřenou na aktivity a spadá pod ní 

napříkad podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej, direct mail, webové stránky, 

                                                 
81 Tamtéž. 
82 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 251. ISBN 978-80-247-4209-0. 
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internetová reklama a komunikace na sociálních sítích. Současně návrh marketingové 

komunikace rozděluji na offline aktivity, které čítají: veletrhy a předváděcí programy a 

online aktivity, které čítají: webové stránky, newslettery, direct mailing a komunikaci na 

sociálních sítích. 

3.1. Rebranding 

Před začátkem návrhu konkrétních komunikačních aktivit je na místě představit 

návrh rebrandingu v čele s návrhem nového loga firmy. Nové logo vychází v základu z 

loga původního, tedy z obrysu Pražského hradu a Hradčan a názvu společnosti ve 

spodní části. Cílem při tvorbě návrhu nového loga bylo přinést moderní vzhled a 

celkově logo zjednodušit pro lepší zapamatovatelnost. Logo je navrženo ve 4 barevných 

provedeních. Základními provedeními jsou standarndně černé logo na bílém pozadí a 

bílé logo na černém pozadí. Následují dvě varianty barevných kombinací: červeno-

modrá a červeno-béžová. V rámci návrhu a osobního doporučení se přikláním k barevné 

variantě červeno-modrá. Tyto barvy by měly zároveň sloužit jako brandingové barvy 

firmy při tvorbě dalších vizuálů a při běžné firemní komunikaci. Návrhy loga v 

uvedených variantách představuji níže: 
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3.2 Offline marketingová komunikace 

3.2.1 Veletrhy 

Jak uvádím v teoretické části v popisu současné marketingové komunikace 

společnosti, účast na veletrzích je jednou z hlavních marketingových aktivit firmy. 

Vzhledem k návrhu obchodní strategie bych jednoznačně doporučil tuto aktivitu dále 

rozšířit o další veletrhy na trzích, na kterých společnost současně působí a na trzích, na 

které chce v rámci stanovených cílů proniknout. Jak uvádí Patrick De Pelsmacker v 

knize Marketingová komunikace: „Výstavy nebo veletrhy jsou místem, kde se výrobci a 

obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví setkávají, aby jednali o obchodu, 

prezentovali a demonstrovali své výrobky a služby, vyměnili si nápady a názory, 

navázali kontakty a také svou produkci prodávali nebo nakupovali.”83 Prezentace 

služeb společnosti a navázání nových kontaktů s potenciálními obchodními partnery by 

měly být hlavní cíle účasti na veletrzích. 

 

Formu samotné účasti bych navrhl následujícím způsobem: Veletrhu by se měl 

účastnit minimálně jeden z jednatelů firmy, jeden zaměstnanec a mininálně jeden 

externí pracovník podle země, ve které by se daný veletrh odehrával. V návaznosti na 

samotný formát veletrhu by měla probíhat na stánku společnosti prezentace služeb 

osobně, tištěnými katalogy a informačním videem s titulky o délce 2-3 minuty. Jednou  

z navrhovaných aktivit spojených s účastí na veletrhu by byla nabídka předváděcích 

programů pro jednatele a manažery cestovních kanceláří, které by se mohly stát 

obchodními partnery společnosti. 

3.2.2 Předváděcí programy 

V návaznosti na účast na veletrzích bych rád představil návrh takzvaných 

předváděcích programů. Získat nové kontakty na potenciální obchodní partnery je 

důležité. Klíčové je však je následně přesvědčit o navázání spolupráce. Smysl 

předváděcích programů by měl spočívat v nabídce vždy 2 termínů během 1 roku, ve 

kterých by společnost Praginfo pro potenciální obchodní partnery organizovala reálnou 

ukázku svých služeb a konkrétního programu ve vybrané destinaci. Pro úplnost uvádím 

modelový příklad na destinaci hlavního města Prahy. 

 

                                                 
83 PELSMACKER, Patrick De. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, s. 445. Expert 

(Grada). ISBN 80-247-0254-1. 
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V termínu 15.-17.6.2018 se koná předváděcí program pro potenciální obchodní 

partnery z veletrhu cestovního ruchu, který se konal 10.-12.3.2018 v Londýně. 

Předváděcí program proběhne v Praze a jeho součástí bude ukázka modelového zájezdu. 

 

Program: 

Pátek 15.6.2018: 

15:00 - přílet potenciálních obchodních partnerů 

15:30 - 16:00 - transfer z letiště do hotelu s průvodcem společnosti Praginfo 

17:30 - prohlídka historické části města s komentářem od průvodce 

19:00 - večeře ve městě 

20:00 - návrat do hotelu 

 

Sobota 16.6.2018: 

9:00 - 12:00 - výlet do Mladé Boleslavy s návštěvou výroby Škoda Auto s 

komentářem průvodce společnosti Praginfo + prohlídka s lokálním průvodcem 

12:30 - oběd v místní restauraci 

13:00 - 17:00 - výlet do Terezína s komentářem průvodce společnosti Praginfo + 

prohlídka s lokálním průvodcem 

19:00 - 21:00 - projížďka na lodi po Vltavě s večeří a komentářem průvodce 

společnosti Praginfo 

 

Neděle 17.6.2018: 

9:00 - 12:00 - prohlídka pražského Židovského města s komentářem průvodce 

společnosti Praginfo 

12:30 - oběd v restauraci na Staroměstském náměstí 

13:15 - transfer na letiště 

15:00 - odlet potenciálních obchodních partnerů zpět do Velké Británie 

 

Společnost Praginfo by v tomto předváděcím programu přebrala náklady spojené 

s průvodcovskými službami, ubytováním v jednom ze smluvních hotelů a dopravou. 

Potenciální obchodní partneři by tak ve vytvořeném balíčku hradili pouze svou dopravu 

do České republiky a zpět. Cílem tohoto předváděcího programu by tak mělo být 

zážitkovým marketingem osobně zaujmout jednatele zahraničních cestovních kanceláří 

pro další spolupráci. 
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3.3 Online marketingová komunikace 

3.3.1 Webové stránky 

Aktuální stav webových stránek jsem popsal v teoretické části a nyní bych rád 

představil návrh, jak webové stránky upravit pro kvalitnější prezentaci firmy. Jak v 

kapitole Internetová komunikace v knize Marketingová komunikace uvádí Patrick De 

Pelsmacker: „...v obchodních vztazích mezi firmami by měly stránky spíše zahrnovat 

aspekty řešení problémů a vhodnost použití produktu než být graficky a emocionálně 

přitažlivé. Stejně tak osobní reference zákazníků ve vztahu k prezentovaným informacím 

mohou ovlivnit vztah ke stránce i její přesvědčivost.”84 Smyslem návrhu tak není měnit 

design a strukturu webových stránek, ale prezentované informace. 

 

Rubriku „O Praze” navrhuji změnit a rozdělit na dvě části: „O České republice” 

a „O Slovenské republice”. Každá tato rubrika by měla mít svůj úvod o dvou odstavcích 

a výpis zajímavých míst a památek, vždy doplněný o krátkou informaci o 2-3 větách a 

fotky, jako je tomu aktuálně v rubrice „O Praze”. Rubriku „Kultura v Praze” navrhuji 

změnit na rubriku „Kultura”, která by, tak jak tomu je teď, měla podle měsíců v roce 

nabízet informace o kulturních akcích v České a Slovenské republice. Změnil bych však 

aktuálnost, která nyní není zajištěna. Rubriku „Naše služby” bych navrhoval změnit z 

aktuálního výpisu služeb na výpis vždy doplněný o konkrétní řešení a průběh dané 

služby. Efektivně toho lze dosáhnout formou krátkých minutových videí u klíčových 

služeb jako jsou prohlídky města, projížďky lodí, výlety a další. Odebral bych 

informace o cenách, které se mohou měnit v závislosti na počtu osob a dalších faktorech 

a mohou tak být zavádějící. Rubriku „Hotely” bych doporučil rozdělit podle zemí a 

konkrétních destinací. Dále bych doporučil rubriku aktualizovat na základě nově 

vzniklého portfolia smluvních hotelů. U každého hotelu bych doporučil uvádět 

minimálně 3 fotografie včetně fotografie pokojů. Ceny bych navrhoval uvádět 

orientační. Rubriku „Praha večerní” bych doporučil vyřadit, protože nenabízí žádné 

relevantní informace. Rubrika „Kontakt” nemusí být co se týče informací změněna. 

Rubrika „Reference” by měla být klíčová, a kromě textových referencí s názvem firmy 

či klienta a citací by měla obsahovat i krátká videa, ve kterých by o svých zkušenostech 

se společností Praginfo promluvili stávající obchodní partneři i koncoví zákaznící, kteří 

                                                 
84 PELSMACKER, Patrick De. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, s. 496. Expert 

(Grada). ISBN 80-247-0254-1. 
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služby firmy osobně zažili. Rubriku „Veletrh firem – Antre” bych doporučil změnit na 

rubriku „Akce” a tento veletrh, na kterém se firma organizačně podílí do rubriky 

zařadil. 

 

Webovým stránkám však chybí především aktuálnost. Z tohoto důvodu bych 

navrhoval vytvoření firemního blogu, na kterém by se objevovaly aktuality spojené s 

novinkami na území České a Slovenské republiky a konkrétními turistickými 

destinacemi. Tento firemní blog by byl dostupný v rámci webových stránek po kliknutí 

na rubriku „Blog”. Mezi typické informace, které by se zde prezentovaly patří otevření 

nových muzeí, chystané kulturní akce, otevření nových zajímavých turistických míst a 

další informace související s cestovním ruchem na území ČR a SR. Cílem tohoto blogu 

by mělo být zlepšení reputace firmy a vytvoření obrazu odborníka na incomingový 

cestovní ruch. 

3.3.2 Newslettery 

Společnost Praginfo aktuálně e-mailový marketing nevyužívá. Tvorba 

newsletteru je součástí mého návrhu marketingové komunikace a PR především pro své 

výhody, kterými jsou působení přímo na příjemce, přesnost sdělení, možnost reakce od 

příjemce, nízké úsilí při tvorbě a nízká cena.85 Newslettery by měly stejně jako firemní 

blog obsahovat informace týkající se aktuálního dění v České a Slovenské republice - 

chystané kulturní akce, otevření nových a zajímavých turistických destinací, otevření 

nových muzeí, ale i nové služby, které společnost Praginfo nabízí a celkové novinky o 

firmě jako je například nový smluvní hotel nebo nová destinace, kam společnost nabízí 

zájezd. Cílovými příjemci by tak měly být především stávající obchodní partneři. Cílem 

newsletterů by mělo být podpoření motivace těchto obchodních partnerů pro zařazení 

dalších zájezdů do České a Slovenské republiky. Newslettery bych doporučoval zasílat 

jednou za 14 dní a jejich délka by měla být do maximální délky 2 stran. 

3.3.3 Sociální sítě 

 Aktuální stav působení společnosti na sociálních sítích jsem popsal v teoretické 

části. Níže uvádím návrh fungování společnosti na platformách Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn a YouTube. 

 

                                                 
85 PHILLIPS, David. Online public relations. Praha: Grada, c2003, s. 148. ISBN 80-247-0368-

8. 
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Facebook by se měl stát pomyslným centrálním kanálem pro online 

marketingovou komunikaci a PR společnosti především proto, že je ideálním místem 

pro vyprávění příběhů doplněných o vizuály.  Komunikaci na něm bych doporučoval 

vytvářet v anglickém jazyce jakožto v mezinárodním jazyce. Obsah zde vytvářený by 

měl být formován následujícím způsobem: 

 

1x týdně příspěvek související se zajímavým místem v ČR a SR 

1x týdně příspěvek nabízející pohled na zajímavou informaci z historie ČR a SR 

1x týdně příspěvek ve formátu „Did you know that...” týkající se ČR a SR 

1x týdně příspěvek týkající se zájezdu, který společnost daný týden organizuje 

1x měsíčně krátké video o délce maximálně 1 minuty, natočené s průvodcem 

společnosti v anglickém jazyce. Ve videu by průvodce vyprávěl krátký příběh 

spojený s jedním ze zajímavých míst či příběhů na území ČR a SR. 

 

Příklad: 

„Did you know, that in 1908 the trams were crossing the Charles Bridge? 

Charles Bridge is nowadays one of the most popular tourist destinations in Prague and 

the whole of the Czech Republic. In the summer, it is crossed by 30 000 people 

everyday.” 

 

Cílem komunikace na Facebooku by mělo být vytvoření obrazu společnosti 

jakožto odborníka na incomingovou turistiku na území ČR a SR. Prezentovaná 

komunikace by měla u stávajících i potenciálních obchodních partnerů vyvolat dojem 
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důvěryhodnosti a měla by vyvolat zájem o další spolupráci ve formě organizace nových 

zájezdů. 

 

Instagramový profil by měl z velké části kopírovat obsah vytvářený na 

Facebooku. V tomto případě bych však z důvodu vizuálního zaměření této sociální sítě 

doporučoval vyřadit příspěvky formátu „Did you know that...”. Jako přidanou hodnotu 

bych doporučoval vytvoření seriálu fotografií „Viewpoints”, který by 1x týdně 

představoval zajímavé místo specifické pro svůj zajímavý výhled. Příkladem může být 

výhled od Strahovského kláštera či Vyhlídka Máj. Cílem komunikace na Instagramu by 

mělo být především zaujmout a představit nové příležitosti pro tvorbu zájezdů do ČR a 

SR. V celkovém měřítku je však komunikaci na Facebooku a Instagramu třeba brát jako 

doplňkovou aktivitu, která společnosti přinese lepší vnímání, ale neklade si ambice na 

zvýšení prodeje. 

 

Příklad: 

„Viewpoint #14. Another viewpoint in our regular section is a not so well-known 

and partly hidden one by the Baroque theater in Cesky Krumlov from which you can 

enjoy a beautiful view of the historic town with Vltava river. Do you know other 

intersting viewpoints in the Czech Republic or Slovakia? Send us photos and write us 

about them in comments. If we feature yours in the next post, we will award you with a 

voucher for dinner for two people in Prague's famous restaurant U Fleku.” 

Zdroj: Jakubkarlicek.cz [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: 

http://jakubkarlicek.cz/portfolio/cesky-krumlov/ 
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Twitterový účet společnosti bych doporučil zrušit. Jak uvádím v teoretické 

části, společnost na Twitteru od založení firemního profilu nevytvářela téměř žádný 

obsah a platforma Twitteru se ukázala po konzultaci s vedením firmy jako nevhodná pro 

marketingovou komunikaci a PR společnosti. Pouhá přítomnost na sociální síti může 

být pro firmu spíše škodlivá než přínosná, proto bych doporučil profil celkově zrušit a 

soustředit se na další uváděné komunikační kanály. 

 

Profil na LinkedIn se pro společnost může stát klíčovým. Důvodem je cílení na 

potenciální obchodní partnery, kteří se na Linkedin pohybují ve vyšší míře, než na 

sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. Samotná prezence na této sociální síti je 

pro společnost důležitá a může vést k pasivnímu navázání kontaktu s novým obchodním 

partnerem. Stejně tak bych navrhoval aktivní vyhledávání cestovních kanceláří na 

cílových trzích a jejich přímé oslovování v rámci sítě. Z hlediska obsahu bych 

navrhoval přebírání zmiňovaných článků a výstupů na firemním blogu, jejich 

zkracování, doplnění o vizuály a sdílení na hlavní stránce a profilu firmy. Paul Gillin 

uvádí v knize Social marketing to the business customer, že pravidelným publikováním 

příspěvků z branže se může společnost snažit o získání statusu jistého názorového 

vůdce, čímž může příspět ke zvýšení povědomí o značce.86 To je samo o sobě na 

LinkedIn důležitější než na jiných sociálních sítích a pro společnost Praginfo by to 

mohlo být velmi přínosné. 

 

YouTube kanál společnosti navrhuji využívat následujícím způsobem: Z profilu 

na této sociální síti by měla vzniknout platforma pro sdílení všeho videoobsahu, který 

společnost bude tvořit primárně pro účely komunikace na Facebooku a Instagramu. 

Současně by se zde sdílela krátká videa ve formě reportů z návštěvy vybraných veletrhů 

a videa z některých zájezdů, které společnost organizuje. 

 

                                                 
86 GILLIN, Paul. Social marketing to the business customer: listen to your B2B market, 

generate major account leads, and build client relationships. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011. 

ISBN 978-0-470-63933-7. 
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4. Implementace strategie 
Výše uvedená strategie je návrhem, který bude doručen jednatelům společnosti 

ke zvážení. Implementace této obchodní strategie a návrhu strategie marketingové 

komunikace či jejich částí se tak bude odvíjet od rozhodnutí vedení firmy. Současně 

však přináším i stručný návrh implementace ve formě základního časového 

harmonogramu a předpokládaného rozpočtu na zavedení marketingových aktivit. 

4.1 Časový harmonogram implementace 

Start hledání nových externích spolupracovníků - 1.1.2018 

Start tvorby portfolia smluvních hotelů v klíčových destinacích - 1.10.2017 

Start kontaktování současných partnerů s cílem zvýšit počet zájezdů - 7.1.2018 

Start kontaktování potenciálních obchodních partnerů na nových trzích - 7.1.2018 

4.2 Rozpočet implementace marketingové komunikace 

Tento návrh rozpočtu se vztahuje k roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka: Předpokládaná cena: Celkem: 

Rebranding a nové logo 5000,-  

Účast na 3 vybraných veletrzích 130 000,-  

2 předváděcí programy 90 000,-  

Přestavba webových stránek 4000,-  

Vytvoření a správa firemního blogu 50 000,-  

Tvorba newsletteru 24 000,-  

Sociální sítě (správa + reklama) 45 000,- 348 000,- 
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Závěr 
Komplexní obchodní strategie hraje významnou roli v běžném chodu firmy, ale i 

v případě zavádění inovací a celkového rozvoje společnosti. Tuto práci tvoří návrh 

komplexní obchodní strategie založené na současné podobě podniku Praginfo s hlavním 

cílem jeho dalšího rozvoje. 

 

V teoretické části práce představuje základní pojmy a vysvětluje prostředí, ve 

kterém se podnik pohybuje. Dále tato část představuje teoretický pohled na tvorbu 

obchodní strategie a pohled na marketingovou komunikaci a její části tak, jak je 

prezentuje současná literatura. Pro lepší srozumitelnost je v teoretické části dále popsán 

podnik Praginfo – jeho specifika, nabízené služby, současná marketingová komunikace 

a další aspekty spojené s fungováním firmy. V praktické části se práce zabývá samotnou 

tvorbou návrhu obchodní strategie se zaměřením na marketingovou komunikaci, 

vycházející z informací a podkladů v teoretické části. Výstavba tohoto návrhu začíná 

stanovením vize a mise, pokračuje vybranými relevantními situačními analýzami a 

stanovením cílů, kterých má být v nové obchodní strategii dosaženo. Dále jsou zvoleny 

konkrétní strategie, které by měly tyto stanovené cíle úspěšně plnit, a to napříkald za 

pomocí popsaných strategických aliancí. V neposlední řadě se práce zaměřuje na návrh 

marketingové komunikace podniku, která by měla podpořit společnost při jejím rozvoji. 

V práci přicházím především s návrhy na rozšíření dosavadní spolupráce se současnými 

obchodními partnery a dále navrhuji vstup na nové trhy. Z hlediska rozšíření samotné 

firmy navrhuji navázání spolupráce s externími pracovníky na prováděcí služby. V 

návrhu marketingové komunikace dále detailně popisuji možný způsob fungování na 

veletrzích, představuji předváděcí programy a popisuji navrhovanou komunikaci firmy 

na webových stránkách a sociálních sítích. 

 

Tento návrh, který tvoří mou bakalářskou práci jsem zpracoval na základě 

vědomostí nabytých během studia marketingové komunikace a PR a čtení oborových 

knih. Návrh jsem zpracovával s důrazem na realitu a maximální umožnění jeho 

realizace s cílem nabídnout společnosti Praginfo prostor pro zlepšení, rozvoj či isnpiraci 

k dalšímu celkovému fungování firmy. Věřím, že práce svůj cíl splní a tento návrh bude 

částečně či celkově, v maximální možné míře, využit pro prospěch firmy. 
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Summary 
A comprehensive business strategy plays an important role in a company's 

routine, but also in the case of innovation and the overall development. This thesis is 

formed by a proposal of a comprehensive business strategy based on a current state of 

the company Praginfo with the main objective of its further development. 

 

The theoretical part of the thesis presents the basic concepts and describes the 

environment in which the company operates. In addition, this part presents a theoretical 

view of the creation of a business strategy and a view of marketing communication and 

its parts as presented by contemporary literature. For the sake of clarity, the company 

Praginfo itself is described in the theoretical part – its specifics, offered services, current 

marketing communication and other aspects related to the operation of the company. In 

the practical part, the thesis deals with the design of a business strategy with a focus on 

marketing communication, based on the background formed in the theoretical part. The 

construction of this proposal begins with vision and mission determination, continues 

with selected relevant situation analyzes and sets goals to be achieved. In addition, 

specific strategies are chosen to help the company to succesfully achieve these goals for 

example by descibed strategic alliences. Last but not least, the thesis focuses on the 

proposal of marketing communication, which should support the company in its 

development. In the thesis I come up with suggestions for extending of existing 

cooperation with current business partners and I also propose entering new markets. 

When it comes to extension of the company, I propose to establish a cooperation with 

external staff for the guiding services. In the proposal of marketing communication a 

possible functioning at fairs is described in detail. Demonstration programs and a 

proposal of company's communication on website and social networks are also 

described. 

 

This proposal, which forms my bachelor thesis, is based on the knowledge 

gained during my studies of marketing communication and PR and studies of 

contemporary literature. I worked on the design with an emphasis on reality and 

maximum level of possible realization to offer the company new space for 

improvement, development or inspiration for further functioning. I believe the thesis 

will fulfill its objective and this proposal will be totally or partially used for the benefit 

of the company. 
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